ن
دماغ صحت ےک
آزاد ہونا چاہن – سیاست دانوں ،کارکنان ،اور
ماہرین کو ن
اپن اعمال کا حکم نہی دینا چاہن۔
کرئ ہی۔ غلط ن
مسید ی
 . 3ہم بڑے پیما ن
ت پر میڈیا کو ی
بیات اور غلط
ی
ن
ن
معلومات جس ت غلط فلسفیانہ اور نظریات بنیاد پر مبب 'کنورژن
تھر یات ( ')CTنام کو غی تنقیدی طور پر اپنایا ےہ کہ جنیس 'واقفیت'
ر
پیدائیس اور ناقابل تغی ےہ۔
ن
دماغ صحت ےک کیس گروہ ےک بارے می نہی ی
جانی ،خواہ
 . 4ہم
ر
ی
ن
کتب یہ بنیاد پرست ہوں ،جوکہب ہی کہ  SSAپیدائیس اور ناقابل
ن
تبدییل ےہ۔ اس ےک عالوہ ،ہم دماغ صحت ےک کیس گروہ ےک بارے
ن
جانی ہی جو یہ ی
ی
صنف شناخت
کہن ہی کہ غی متضاد
می نہی
ے
ر
سائیکییک ایسوش ایشن کا
پیدائیس طور پر  9, 10, 11ےہ۔ امریکن
ی
ی
دسب ،پانچواں ایڈیشن p. ،(DSM-5
شماریات
تشخییص اور
 ،451) 12خاص طور پر کہتا ےہ کہ ' 'GDجنس مخالف ےک دماغ یا
دماغ یک ے
انیسیکس حالت یک وجہ ےس نہی ہوتا ےہ۔ یہ یہ بیھ کہتا
ی
ی
سماج تعمیات نظریات ےک برعکس ،حیاتیات عوامل
ی
ےہ" ،بعض
صنف ی
ی
نفسیات عوامل ےک ساتھ تعامل می ،ن
ترق می
سماج اور
ی
کو
ے
حصہ ی
ہوئ دیکھا جاتا ےہ۔" جنیس نشوونما ےک عوارض ےک
ڈالی
بارے می ایک عالیم اتفاق ر ے
ائ کا بیان ،جس می دنیا بھر ےک ے
کب
ے
ن
سوسائٹی یک طرف ےس انی سیکس حاالت شامل ہی،
اینڈوکرائن
ے
ن
کہتا ےہ کہ اس بات کا کوت مستقل ثبوت نہی ےہ کہ صنف متضاد
ن
لوگوں اور ن
صنف مطابقت ر ن
ڈھانچ مختلف
دماغ
کھن واےل افراد ےک
ے
ن
ن
ی
ہی۔ اےس مذکر کہن ہی یا دماغ ےک نسوات پہلو بڑے پیمات پر انسان
ی
ی
ثقافب تجربات ےک ساتھ تعامل
سماج اور
ی
نفسیات،
ےک ماحول می
ی
می 'آہستہ آہستہ' (پیدائش ےک بعد) نشوونما پائ ہی۔
ی
 . 5حتیم تحقیق ن
جینیات
ت ثابت کیا ےہ کہ  SSBیا  SSAیک نشوونما
ی
طور پر ےط شدہ نہی ہ14۔ اس ےک بجات،ے
ماحولیات اور ثقافبی
ے
ہوئ ے
عوامل سب ےس زیادہ اثر انداز ی
پائ ے
گی ہی۔ ایک یہ جنس ےک
ی
ے
ابتدات
جنیس جذبات اور کیس یک جنس پر ڈسفوریا زندیک ےک
ی
ی
ابھرئ ہی۔ بہت ےس لوگ بہت جلد رشوع کرئ ہی،
تجربات ےس
ن
ن
معالجی
دوشے پیچیدہ انسات خصلتوں یک طرح جو پیشہ ور
کرئ می مدد ی
معمول ےک مطابق لوگوں کو کم یا تبدیل ن
کرئ ہی۔
اعیاض ی
رہن پر ی
کرئ ہی۔ ن
 . 6اس لی ہم جاری ن
ی
پرسب
اپن ہم جنس
کو ترجیح ن
دین واےل افراد اور ان لوگوں ےک خالف امتیازی سلوک جو
ی
ے
ی
پہےل ایل یج یت ت یک نشاندیہ کرئ ہی ،غی ہم جنس پرسب ےک
حامل افراد جو ایل یج ت ےت ےک طور پر شناخت نہی ی
کرئ ہی اور
ی
ے
کوت بیھ
ی
ثقافب نقطہ نظر
 .2پیشہ ورانہ اداروں کو فروغ دینا امتیازی یک
ی
نظریات تنوع اور تنقید کو روکتا ےہ۔
.
ے
ی
مغرت ن
ہوئ امتیازی
ابھرئ
ذہب صحت ےک اداروں می
 . 7ہم
ی
کرئ ہی جس ےک ذریےع سائنیس بنیادوں ےک بجاتے
سلوک یک مذمت ی
ن
ی
اختالق خیاالت
نظریات بنیادوں پر جنسیت اور جنس ےک بارے می
جہب ہوتے
یک اجازت نہی ہ۔ اس یک وجہ ےس عدم برداشت یک یک ی
ے
ے
رہنمات
ےہ جہاں تحقیق ،قیادت ،فنڈنگ ،اجتماعیت ،نگر نات اور
ی
نتیچ ےک طور پر ،اس
رصف ایک نقطہ نظر ےس فراہم یک جات ےہ۔ ی
ی
ہوت ےہ۔ غی جانبدارانہ انکوائری
بلٹ ان تعصب یک تصدیق
تحقیق مفروضوں یک جانچ ی
کرت ےہ۔ وکالت یک تحقیق پہےل ےس ےط
شدہ ،متضاد مفروضوں کو فروغ ی
دیب ےہ۔ وہ لوگ جو متبادل
مفروضوں کو آ ےگ بڑھا ی
ت ہی (مثال ےک طور پر ،جب غی مطلوبہ SSA
ی
ےک لی تبدییل یک اجازت ن
دین واےل عالج یک حمایت کرئ ہی) پیشہ
ی
ورانہ امتیاز اور پسماندیک ےک خطرے می ہی۔

ی
ن
مشاورت انتخاب
بی االقوایم فیڈریشن بر ےائ عالج اور
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تبادلوں کی تھراپی' اور عالج کے انتخاب پر ایک'
بین االقوامی اعالمیہ
Davidson, M.R., Haynes, L., James, S., May, P. (2022).

ی
ن
مشاورت انتخاب
بی االقوایم فیڈریشن بر ےائ عالج اور

ی
بی االقوایم فیڈریشن بر ے
ن
مشاورت انتخاب
ائ عالج اور
ن
ن
اس بی االقوایم اعالمی ےک دستخط کرئ واےل ہماری حکومتوں،
ن
مذہب لوگوں ےس
انسات حقوق ،میڈیا اداروں اور
مقایم حکام،
ی
مطالبہ ی
کرئ ہی۔
تنظیمی ،یہ تسلیم ن
کرئ ےک لی کہ حق خود ارادیت ن
بی االقوایم
قانون کا ایک قائم کردہ اصول ہ ،اور اس لی اس می کیس یک ن
اپب
ے
جنیس شناخت ،احساسات اور اس ےس وابستہ رویوں کو تشکیل
کرئ کا حق اور ایسا ن
دین اور اس یک نشوونما ن
ن
کرئ ےک لی تعاون
حاصل کرنا چاہن۔
ہم تسلیم ی
کرئ ہی کہ یہ ن
بی االقوایم اعالمیہ بنیادی طور پر
مغرت اقوام کو مخاطب کرتا ےہ۔ ہم تسلیم
شمایل نصف کرہ می
ی
ی
کرئ ہی کہ پوری دنیا می ،کچھ ثقافتی اور ذییل ثقافتی ان
سماج سیاق و سباق ےس واضح طور پر مختلف ہی  -اور ان می
ی
ی
اصطالحات یک مختلف تفہیم ہو سکب ےہ جیےس کہ 'کنورژن
تھرات' اور تھرات پابندی۔ ہم اس بات پر زور ی
دین ہی کہ ہم
ی
ی
ی
ن
ی
زبردسب ،یا رشمناک سلوک یک حمایت نہی کرئ ہی،
انگی،
نفرت
حاالنکہ انہی کہا جاتا ہ ،اور اس بات ےس قطع نظر کہ ے
کوت بیھ
ے
ان کا اطالق کرتا ےہ یا جہاں بیھ ان پر عمل کیا جاتا ےہ۔ .
مخففات یک فہرست:
 :SSAہم جنس یک طرف متوجہ /ایک یہ جنس یک کشش:s/
 :SSBہم جنس رویہ
' :GDجنیس ڈسفوریا'
'' :'CTتبادلوں یک تھر یات'
 :OSAمخالف جنس یک طرف متوجہ/مخالف جنس یک کشش :s OS/مخالف جنس

ن
انسات حقوق اور آزادیوں یک
' . 1تبادلوں یک تھر یات' پر پابندی لگانا
خالف ورزی کرتا ےہ ،عالج ےک انتخاب اور پادری ،پیشہ ورانہ اور
والدین ےک حقوق دونوں کو متاثر کرتا ےہ۔
ی
 . 1یہ دستاویز ان شواہد کا جائزہ ےل یک جس ےس ظاہر ہوتا ےہ کہ
کامیات ےک
جنسیت سیال ےہ۔ تحقیق ےس پتہ چلتا ےہ کہ کچھ لوگ
ی
ساتھ کم ی
کرئ ہی یا کچھ معامالت می ناپسندیدہ ہم جنس کشش
پائ ہی۔ نفسیاتی
( )SSAیا ہم جنس روئ  (SSB)1,2,3,4,5,6پر قابو ی
ے
حاالت اور 'جینڈر ڈیسفوریا' (' )'GDیا عدم مطابقت ےک درمیان
ے
سبب روابط ےک عالج پر تحقیق ن
ابتدات دور می ےہ۔
اپن
ممکنہ ی
ن
ن
(' 'GDکیس یک جنس ےک بارے می پریشات ےہ ،اور صنف عدم
مطابقت کیس یک جنس کو مکمل یا جزوی طور پر شناخت کر ریہ
ے
چھوئ اسٹڈیز اس وقت دستیاب ن
صنف عالج
ےہ۔) کیس اسٹڈیز اور
ی
ےک ی
بہیین ثبوت ہی اور یہ ظاہر کرئ ہی کہ کچھ لوگ کم یا تبدیل
7,8,
ی
کرئ ہی۔ تھر یات ےک ذریےع ی'ج ڈی
 . 2ہر کیس کو نامکمل یا ناپسندیدہ جنیس جذبات کو کم ن
کرئ یا
تبدیل ن
کرئ کا حق ےہ۔ طرز عمل ،ان ےک محرکات ،مقاصد یا اقدار
ن
ن
ےس قطع نظر۔ اپن جسم ےک ساتھ راحت محسوس کرئ ےک لی یا ان
ی
زندیک گز ن
ی
حقیف
ارئ ےک لی جو انھی
اقدار اور عقائد ےک مطابق
ی
خوش ال ی
ر
ت ہی ،ن
حیاتیات جنیس ےک
اپن احساسات اور طرز عمل کو
ن
ن
مطابق کرئ کا حق ،انسات حق ےہ۔ ان آزادیوں اور حقوق کو کیس
چھی نہی لینا چاہن۔ افراد کو اپنا انتخاب خود ن
ن
کرئ ےک لی
فرد ےس

1

نہی ہونا چاہن کہ ایسا ن
کرئ کو قانون یک ن
شا ےک تحت ' 'CTےس
ی
تعبی کیا جا سکتا ےہ۔ یہ خاص طور پر ابیلنگ اور 'زیادہ تر متضاد'
لوگوں کو متاثرکرتا ےہ۔ غی ہم جنس پرست لوگوں یک مدد کرنا جو
ی
چاہن ہی یا مخالف جنس ےس شادی کر
مخالف جنس یک شادی
رہ ہی ،بہت نرصوری ےہ۔ ' 'CTیک صاف اور غلط تعریفی اس
ے
ی
طرح یک حمایت کو روکی یک۔
روات دونوں سمتوں می ی
 . 4جنیس ن
ہوت ےہ لیکن اس کو نظر
انداز کیا جا رہا ےہ۔
 .12پوری دنیا می ،مضبوط مطالعات ن
ت ثابت کیا ےہ کہ جنیس
ن
ی
سکب ےہ ،یہ تبدییل یا متضاد کشش
روات دونوں سمتوں می ہو
یک طرف عام ےہ ،اور یہ رصف 'زیادہ تر متضاد' تک محدود نہی
ےہ۔ اس طرز کو تسلیم نہ کرنا جزوی طور پر سیاست یک وجہ ےس
ےہ ،لیکن تناسب اور تعداد یک وجہ ےس بیھ ےہ۔ ہم جنس پرستوں
ی
پرسب یک
یک تعداد دیگر جنسیات ےس بہت زیادہ ےہ۔ لہذا ہم جنس
طرف یا اس یک طرف ن
بڑھی واےل ہم جنس پرستوں کا ایک چھوٹا سا
تناسب بیھ جنیس اقلیتوں ےک ایک بڑے تناسب ےس بیھ زیادہ ہو
ی
پرسب یک طرف یا اس یک طرف بڑھ رہا ےہ۔
سکتا ےہ جو ہم جنس
پالییس ن
ت مؤخر الذکر آبادی ےک ثبوت کو نظر انداز کر دیا ےہ ،اور
ی
ے
ن
نتیچ ےک طور
بی االقوایم فیڈریشن برائ عالج اور مشاورت انتخاب ی
پر ان یک آزادی خطرے می ےہ .حکومتوں کا فرض ےہ کہ وہ جنیس
اقلیتوں ےک حقوق کا تحفظ کریں تاکہ وہ  OSتعلقات ےک ساتھ ساتھ
ہم جنس تعلقات کا انتخاب کریں – اور ایسا ن
30, 31, 32,
کرئ می ,
33کو روگ نہ کیا جا ے
ن
ن
معالجی ،اور مؤکلوں کو اصویل
محققی،
ت۔
ن
طور پر ان عوامل یک نشاندیہ کرئ ےک قابل ہونا چاہن جو ہمارے
رہ ہی اور اس علم کو ان
چاروں طرف ان تبدیلیوں کا باعث بن ے
لوگوں یک مدد ےک لی استعمال کریں جو تبدییل ےک خواہشمند ہی۔
 USA .13ےک  2012ےک نیشنل النگیٹوڈینل اسٹڈی آف ایڈولسنٹ
ہیلتھ می ،چھ سالہ مطالعہ 34می ،دونوں جنسوں یک طرف
ً
تی چوتھائیوں ن
ن
تقریبا ن
ت
ہوئ والوں می ےس
یکساں طور پر متوجہ
ی
جنیس کشش می تبدییل کا تجربہ کیا ،زیادہ تر ہم جنس پرسب یک
ن
خواتی می ےس ایک
طرف یا اس یک طرف۔ خصویص طور پر SSA
ً
ے
چوتھات ےس زیادہ تبدیل ہوئی ،ان می ےس تقریبا نصف خصویص
طور پر ہم جنس پرست کشش می بدل گئی۔ خصویص طور پر
ہم جنس پرستوں یک طرف راغب مردوں می ےس بارہ ےس تیہ می
ےس ایک بیھ تبدیل ہوا ،زیادہ تر خصویص طور پر ہم جنس پرستوں
ن
خواتی 'زیادہ تر ہم جنس پرست' دونوں جنسوں ےک لی
می کشش
ن
خواتی می ےس
دیگر تمام  SSAزمروں ےس زیادہ ہی۔ زیادہ تر متضاد
تہات ےس زیادہ ہم جنس پرستوں می تبدیل ے
ایک ے
ہوت 56 ،می ےس
رصف ایک ہم جنس پرست بن ے
گب۔ ایک تبدییل جو ہم تھر یات می
ی
دیکھن ہی جس کا تحقیق می مطالعہ نہی کیا گیا ےہ وہ یہ ےہ کہ
ی
کچھ جو  OSAتیار نہی کرئ ہی وہ تھر یات ےک ذریےع  SSAمی کیم
ہوئ کا تجربہ ی
ن
اپب ن
کرئ ہی ،جس ےس ان ےک لی ن
مریص ےک
یا ختم
مطابق ن
پرہی کرنا آسان ہو جاتا ےہ۔
 .14جیسا کہ  Diamond and Rosky (2016) 35ےک ذریےع جائزہ
کب دیگر مضبوط ،ن
لیا گیا ،ے
بی االقوایم مطالعات ےک ڈیٹاسیٹس می
ایےس شواہد موجود ہی جو جنسیت می تبدییل ےک ان نمونوں یک
تصدیق ی
کرئ ہی :گروونگ اپ ٹوڈے اسٹڈی GUTS' - (USA) ' -
ی
ے
36؛ مڈ الئف کا قویم شوے ریاستہات متحدہ می ترق  -عرف
' 'MIDUSیا NSMD' - (USA)'37؛ اور Dunedin
 Multidisciplinary Health and Development Study( - ''DMHDنیوزی لینڈ) 38۔
 Diamond and Rosky (2016)39 .15ن
ت آبادی ےک مطالےع می
ن
ی
ہوئ وایل تبدیلیوں کا حوالہ دیا۔ دوشے لفظوں
قدرت طور پر
ی
ن
مشاورت انتخاب
بی االقوایم فیڈریشن بر ےائ عالج اور
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ی
ثقافب نقطہ نظر کا مطلب یہ ےہ کہ ناپسندیدہ  SSAیا
 . 8اس یک
ن
ن
صنف تضاد ےک حامل افراد یک حمایت کرئ واےل افراد کو ' 'CTفراہم
ن
ن
کرئ کا لیبل لگایا جاتا ےہ اور 'ہومو-ٹرانس فوبک' نفرت انگی تقریر
ےس منسلک ہوتا ہ۔ ن
اپن آپ می ،یہ غنڈہ گردی یک زبان ےہ۔ ہم
ے
ن
ان ےک اور ان یک حمایت کرئ والوں ےک خالف جاری امتیازی سلوک،
اعیاض ن
جی اور غنڈہ گردی پر ی
کرئ می اس آبادی ےک ساتھ کھڑے
ی
ی
ہوں ےک۔
' . 3زیادہ تر ہم جنس پرست' ،سب ےس بڑا غی ہم جنس پرست
ی
اقلیب گروہ ،کو ان یک ہم جنس پرست خواہشات یک تصدیق ےک
لی عالج یک حمایت ےس انکار کیا جا رہا ےہ۔
 . 9امریکن سائیکولوجیکل ایسوش ایشن یک اے یت اے ہینڈ بک آف
سائیکالوج ی
ے
کہب ےہ کہ ہم جنسوں یک طرف متوجہ
ی
سیکسولب اینڈ
ن
ن
ہوئ واےل لوگوں می" ،ان افراد جن ےک غی مخصوص نموئ ہی۔
کشش بالشبہ 'معمول' ےہ ،اور خصویص ہم جنس پرکشش افراد
مستثب ہی''15۔ اش ہینڈ بک ن
نٰ
ت یہ بیھ قبول کیا،
اس ےس
ن
"...جنیس اقلیتوں پر تحقیق ت طویل عرےص ےس دستاویزی دستاویز
روئ ،یا
یک ےہ کہ بہت ےس لوگوں کو یاد ےہ کہ ان ےک جنیس کشش ،ے
طرز عمل می قابل ذکر تبدیلیاں ے
آت ہی۔ شناخت"17،16۔ مطالعہ
ن
ہوئ واےل مطالےع ےس پتہ چلتا ےہ کہ  -اگر ردعمل ےک ایک
ےک بعد
ی
لیکرٹ پیما ن
ت یک پیشکش یک جات ہ  -زیادہ تر لوگ ی
کہن ہی کہ وہ
ے
ی
ہوئ ہی یا ہم جنس پرست
رصف مخالف جنس یک طرف راغب
ہی  -لیکن اگال سب ےس بڑا گروپ 'زیادہ تر متوجہ' ہوتا ےہ مخالف
18, 19, 20, 21, 22, 23,
جنس یک طرف ،یا 'زیادہ تر ہم جنس پرست'
24, 25۔ جس ن
چی کو نظر انداز نہی کیا جا سکتا ،وہ یہ ےہ کہ ہم
ی
ی
پرسب ےک بعد ،سب ےس بڑا شناخب گروپ 'زیادہ تر ہم جنس
جنس
پرست' ےہ۔
ی
 . 10برطانیہ ےک جنیس رویوں اور طرز زندیک ےک تیرسے قویم شوے
(Natsal-3) 26, 27ےس پتہ چلتا ےہ کہ زیادہ تر افراد جن ےک ہم جنس
ن
پارٹی تھے ان ےک بیھ مخالف جنس ( )OSجنیس رشاکت دار تھے،
ن
اور بہت ےس لوگوں ت دونوں یک طرف جنیس کشش کا تجربہ کیا
تھا۔ جنس ان می ےس آدےھ ےس بیھ کم افراد یک شناخت ہم جنس
ی
ابیلنگ ےک طور پر ی
ہوت ےہ اور بہت ےس
پرست ،ہم جنس پرست یا
لوگ وقت ےک ساتھ ساتھ اس تفاوت کو لوگوں ےک ساتھ جنیس
تعلقات ےک حق می حل ی
کرئ ہی۔
ً
ن
مخالف جنس ےک .خاص طور پر Natsal-3 ،ت ظاہر کیا کہ تقریبا
 2.9%ایک یہ جنس یا دونوں ےک ساتھ جنیس طور پر متحرک تھے
 لیکن مزید  %2.9نت پانچ یا اس ےس زیادہ سال پہےل ہم جنس جنس
کو ترک کر دیا تھا ()S2 Table28۔ ان می ےس زیادہ تر جنس مخالف
ےک ساتھ جنیس طور پر شگرم تھے اور ان یک شناخت ے
ہییوسیکسول
ےک طور پر یک ے
گب تیھ۔ اس آبادی ےک حجم اور اہمیت کو نظر انداز
ر
کیا جاتا ےہ اور معاشے اور پالییس سازوں یک طرف ےس اس ےک
ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ےہ۔
 . 11مخالف جنس ےک ساتھ تعلقات ےک اس انداز یک تصدیق برطانیہ
ائ قویم شماریات 29ن
دفی بر ے
ےک ی
ت یک ےہ جس ےس پتہ چلتا ےہ کہ
ً
ً
ی
ے
ن
ابیلنگ ےک طور پر شناخت کرئ واےل تقریبا ایک چوتھات لوگ  -تقریبا
ہمیشہ مخالف جنس ےک ساتھ شادی ی
کرئ ہی۔ دونوں جنسوں کو
متوجہ ن
کرئ واےل افراد ن
اپن ہم جنس پرست تعلقات اور اہداف می
حمایت ےک مستحق ہی اور انہی  OSجنیس تعلقات پر غور کرئن
چاہن ،رصف اس وجہ ےس کہ انہوں ن
ے
ت  SSAےک
ےس روکا نہی جانا
ساتھ ساتھ مخالف جنس یک کشش ( )OSAکا بیھ تجربہ کیا ےہ۔
ریاست کو اس بات کو ن
یقیب بنانا چاہن کہ خاص طور پر اس طرح
ے
یک حمایت کا اعالن ی
کرئ ہوئ آزادی ' 'CTنہی ےہ۔ پیشہ ور افراد
یک مدد ن
کرئ واےل کو کالئنٹ ےک لی کھےل جنیس امکانات ےک تمام تنوع
ن
یک تصدیق کرئ ےک لی آزاد ہونا چاہن ،اور اس بات ےس خوفزدہ
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ی
حقیف طریقوں کو غلط انداز می پیش
'نقصان' اور 'تشدد' جو
ی
کرئ ہی۔ اش اقوام متحدہ ےک اہلکارMadrigal ،
 ''CT ،Borloz 44کو 'تشدد' ےک طور پر بیان کرتا ےہ ،جس یک نیت
توہی یک ی
ےس  SSAاور  SSBےس دور جا ن
ن
جات ےہ،
ت ےک لی تمام مدد یک
جیسا کہ فطری طور پر خایم ےہ۔ ' 'CTےک سیاش تصور ،تشدد اور
نقصان دہ بیانیہ کا یہ ی ن
امیاج ،ایک داغدار ایسوش ایشن کا ماحول
ن
بنا رہا ےہ ،جس کا حساب مشیوں اور معالجی کو رصف -LGBT
اپن آپ کو صف بندی ن
مثبت عالج اور سیاش وکالت ےک ساتھ ن
کرئ
ن
پریکٹیشیز ےک عالوہ کیس کو پیشہ ورانہ
ےک لی ڈرایا جاتا ےہ۔ ان
جگہ پیش ن
کرئ یک اجازت نہ دینا ،کیس فرد یک خواہشات ےس قطع
ی
نظر ،ضمی ،جنسیت ،جنس اور رشتوں ےک ذات حقوق کو نظر انداز
ی
کرنا ،دیکھ بھال ےک لی ایک طرفہ راستہ بنانا ،رصف  LGBTزندیک
گز ن
ارئ یک تصدیق کرنا ،پہےل ےس حوالہ شدہ دستاویزی ثبوت کو نظر
انداز کرنا۔ .
جوڑئ ےک لی استعمال کی جا ن
ن
ت
 .22غلط طور پر 'CT' ،اور ٹارچرکو
ے
ے
'الیکیو شاک ( ')ESاور 'الیکیو کنولسیو
واےل طریقوں می ےس ایک
شاک ( ')ECSعالج یک اصطالحات کو آپس می مالنا ےہ۔ اس ےک
کرئ ےک لی استعمال یک جا ن
روات کو دریافت ن
نتیچ می جنیس ن
ت وایل
ی
ے
ن
ن
تھر یات یک ایک اشتعال انگی ،مبالغہ آمی خصوصیت پیدا ہوت ےہ۔
خاص طور پر ECS ،تھر یات ،جیسا کہ کیٹاٹونیا اور شدید ڈپریشن ےک
لی استعمال اور مخصوص ہ SSB 45, 46 ،کو حل ن
کرئ ےک لی کبیھ
ے
استعمال نہی کیا گیا۔ 21ویں صدی می اس شعی می کام کرئن
ی
واےل پیشہ ور افراد نہ تو  ECSاور نہ یہ  ESعالج استعمال ی
کرئ ہی۔
عالج یک مداخلتوں یک وضاحت ی
کرئ وقت جوڑے تشدد اور تھر یات
دونوں یہ غلط اور مضحکہ ن
خی ہی۔ غی مطلوبہ  SSBاب دستیاب
ےہ۔
 .23اس اعالمیہ پر دستخط ن
کرئ واےل تھر یات ( )SAFE-Tمی جنیس
کشش یک ن
روات یک تالش ےک عمویم خیال کو ایک اجتماغ اصطالح
ی
ےک طور پر تسلیم کرئ ہی نہ کہ ایک ےنی یا 'غی ملیک' عالج ےک
ی
زبردسب پروٹوکول
طریقہ کار ےک طور پر۔ ٰلہذا یہ اعالمیہ کیس بیھ
یا طریقہ کار یک حمایت نہی کرتا ےہ جو ناپسندیدہ جنیس 'تجارت'
ی
ن
نفسیات عالج اور
کرئ کا دعوی کرتا ےہ۔ بلکہ یہ
کا "عالج"
ن
ی
مشاورت طریق وں یک ایک حد یک توثیق کرتا ےہ جو جنیس روات اور
ن
جنیس کشش می تبدییل کو تالش کرئ ےک لی کھےل ہی ،متعدد
ممکنہ عالج ےک اہداف یا نتائج می ےس ایک متبادل ےک طور پر47۔
 .24یہ پابندیاں ناپسندیدہ  ،SSB ،SSAتجربات یا ن
صنف تضاد ےک
ی
ساتھ ن
پہنچات ہی جو تبدییل ےک خواہاں ہی،
رہن والوں کو نقصان
ن
کیونکہ پیشہ ور افراد کو کالئنٹ ےک انتخاب یک حمایت کرئ کا موقع
نہی دیا جاتا ےہ۔ ایسا لگتا ےہ کہ آخری مقصد 'متضادیت' اور
ی
روایب کرداروں کا خاتمہ ےہ جیسا کہ برطانیہ
جوہری خاندان ےک
ن
می اس طرح ےک گروہوں ت حمایت یک ےہ ،مثال ےک طور پر ،ہم
جنس پرستوں یک آزادی کا محاذ ( 48 )1970اور اییل بارنس،
سیلیییٹ  49یک ش ای او۔ جوہری خاندان ےک انتقال
ایجوکیٹ اینڈ
ی
ن
میالت فلپس 50ن
ن
ت اجاگر
سماج مبرص
ی
صحاق اور
کو حال یہ می
کیا ےہ۔
رہ گا جو افراد کو
 IFTCC .25ان سیاش کوششوں کو چیلنج کرتا ے
ان ےک حق خود ارادیت ،خود مختاری اور جنیس اظہار اور شناخت
می انتخاب ےس انکار ی
مذہب یا فلسفیانہ
کرت ہی ،جو زیادہ بنیادی
ی
عقائد یا رشتوں یا ی
ذات نرصوریات یا خواہشات ےس ہم آہنگ ہی۔
یہ ہمارے حامیوں ےک طرز عمل می سیلف ریگولیشن ،پیشہ ورانہ
ی
کرئ ے
ترق اور اجتماعیت یک سہولت فراہم ی
ہوئ ایسا کرے گا۔ ہمارا
مبب تحقیق اور ہمارے لی دستیاب ی
کام ثبوت پر ن
بہیین پریکٹس ےک
ی
ے
ساتھ ساتھ سائنیس ،اخالق اور پیشہ ورانہ لییچر کو تالش کرنا
جاری رکھے گا۔
ی
ن
مشاورت انتخاب
بی االقوایم فیڈریشن بر ےائ عالج اور
[]2022/03/09

ی
ت ہی یا بدل جا ی
زندیک ےک تجربات جنیس طور پر بدل جا ی
ت ہی۔
می،
پرکشش مقامات اس ےک عالوہ Pela ،اور  Sutton (2021) 40یک
طب نتائج کا مطالعہ ،ظاہر کرتا ےہ
طرف ےس ایک حالیہ طول بلد ،ی
کہ تھرات 'اس مطالےع می رشیک افراد ن
ت متضاد کشش ےک اظہار
ی
اور شناخت یک طرف نمایاں ن
روات یا تبدییل یک اطالع دی'۔
 . 16ان مطالعات ےس ،جو واضح طور پر ظاہر ہوتا ےہ ،وہ یہ ےہ
کہ زیادہ تر لوگ جو  SSAےک طور پر شناخت ی
کرئ ہی ،دونوں جنس
ی
ہوئ ہی۔ وہ لوگ جو دونوں جنس یک طرف
یک طرف متوجہ
ی
ی
ہوئ ہی ،اس بات یک نشاندیہ کرئ ہی کہ ان ےک تعلقات
متوجہ
زیادہ تر جنس مخالف ےک ساتھ ہی اور بہت ےس لوگوں ےک لی ان
جات ہ یا تبدیل ی
می ےس ،ان یک جنیس کشش بدل ی
ہوت ےہ ،زیادہ
ے
تر یا ہم جنس پرستوں یک طرف۔
 SSA OSA . 17یک آئینہ دار تصویر نہی ےہ۔ متعلقہ آبادیوں ےک لی،
 OSAبہت زیادہ ےط شدہ ہ۔  SSAبہت زیادہ سیال ہ اور ر
اکی
ے
ے
مخالف جنس یک کشش ےک ساتھ بیھ آتا ےہ۔ دونوں جنس یک
ن
روئ
کشش رکھن واےل افراد عام طور پر جنیس کشش ےک جذبات اور ے
ی
می ن
روات کا تجربہ کرئ ہی۔
' . 5تبادلوں یک تھرات' پر پابندی لگا ن
ت ےس 'منسوخ کلچر' می توسیع
ی
ی
ے
ہویک ،اختالف ر ےائ کو خاموش کیا جات گا اور تقریر یک آزادی کو
روکا جا ے
ت گا۔
ن
متعی
 . 18حکومتوں اور دیگر جگہوں پر ایل یج یت ےت ےک کارکن غی
ی
ن
اخالق طور پر قابل مذمت اور تاریخ
اصطالح 'ش ےت' (بشمول
طور پر ترک کر دی ے
گب نفرت یک تکنیک) کو معیاری (بنیادی طور
ی
ن
نفسیات ،شواہد پر مبب) تھر یات گفتگو ،سیال جنیس کشش یک
پر
ی
کھوج اور دییہ بات چیت ےک ساتھ جوڑئ ہی جہاں انفرادی گفتگو
ی
ی
مذہب اور جنیس خود یک مکمل ہم آہنگ .یہ نوٹ
ہوت ےہ۔ ان ےک
ی
ن
طب پیشہ ور افراد کو منظم
کرنا رصوری ےہ کہ یہ کچھ ممالک می ی
ی
کیا گیا تھا ،مثال ےک طور پر  ،U.Kجنہوں ن
ت ن
اخالق طور
مایص می
پر قابل مذمت نفرت تھر یات کا انتظام کیا ،نہ کہ آج ےک مشیان اور
سائیکو تھراپسٹ۔
 . 19اصطالح ' 'CTسب ےس پہےل امریگ ماہر نفسیات اور ایکٹوسٹ
ہالڈمی ن
ت استعمال یک تیھ جس ن
ن
ت 1991 41می ،ے
ن
ت
ڈاکی ڈگلس
ن
 1991می تھر یات یک اجازت دین یک مخالفت یک اور مخالفت یک اور
ی
نفسیات عالج اور مشاورت ےک کیس بیھ فراہم
جاری رکیھ۔ معیاری
کنندہ پر پابندیاں ،جرما ن
ت اور مجرمانہ الزامات عائد کریں نقطہ نظر
اور جانوروں یک دیکھ بھال ن
کرئ واےل کارکن ،جو رضاکارانہ طور پر
ن
ناپسندیدہ ہم جنس جذبات اور صنف الجھنوں ےک ساتھ مدد ےک
خواہاں افراد کو مدد فراہم ی
کرئ ہی۔
ن
ی
سکب ےہ
انگی تقاریر ےک طور پر کام کر
 . 20اصطالح ' 'CTنفرت
ن
اور اےس مخالفوں کو دھونس دین ےک لی استعمال کیا جاتا ےہ۔
 Moseley 2020 42رپورٹ کرتا ہ کہ جنیس واقفیت اور ن
صنف
ے
شناخت ےک بارے می اقوام متحدہ ےک خصویص نمائندے )،(SOGI
 ،Madrigal-Borlozن
ت اس اصطالح کو ( 1991می متعارف
ً
ن
کرایا) ،سابقہ طور پر الگو کرئ یک کوشش یک۔ نتیجتا ،اس یک وجہ
ن
دماغ صحت یک تاری خ یک ایک انتشاری تشکیل نو ے
ہوت  -یہ
ےس
ے
ی
ٰ
"سیکالوج اور سائیکاٹری ےک اندر زیادہ تر
ی
دعوی کرئ ہوئ کہ
اسکول ،جو  1940ےس  1970یک ے
ن
دہات ےک اوائل می ن
عارےص یک
ذہب
درجہ بندی ےک ذریےع تقویت یافتہ ہی ،جو "کنورژن تھر یات" ےک فراہم
کنندگان ےک طور پر کام ی
کرئ ہی۔
ے
ی
ظریات نقطہ نظر کو آگ
 . 21نام نہاد ' 'CTپابندیوں ےک حایم ایک ن
ی
بڑھا ن
بدنیب پر ن
ی
مبب زبان استعمال کرئ ہی ،جیےس کہ
ت ےک لی
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لوگوں یک نشاندیہ کرتا ہ جنہوں ن
ت بتایا کہ انہی ' 'CTکا تجربہ
ے
مذہب نوعیت کا) ڈیٹا سیٹ کا استعمال
ہوا ( %88معامالت می
ی
ے
ی
ہوئ کیا گیا جو -LGBTتبدییل مخالف ےک ذریعہ جمع کیا گیا
کرئ
63
یونیورسب ےک ولیمز انسبے
ے
تھا۔ الس اینجلس می کیلیفورنیا
ن
ن
محققی ( ،)Blosnich et al., 2020تاہم،
محققی۔
ٹیوٹ ےک
ی
ر
ر
خودکیس یک زندیک بھر یک شحوں کو دیکھا اور پایا کہ یہ
رصف
رشحی ان لوگوں ےک لی زیادہ ہی جنہوں ن
ت بتایا کہ ان ےک پاس کبیھ
مصنفی ن
ن
ت
بیھ ' 'CTتھا ،اس طرح تعصب کا تعارف ہوا۔ اگرچہ،
ت وجہ ثابت نہی یک ،پھر انہوں ن
کہا کہ اس ایسوش ایشن ن
ت اس
طرح کام کیا جیےس اس ن
ت کیا تھا ،مزید تعصب متعارف کرایا ،اور
تھرات پر پابندی لگا ن
ت یک سفارش یک۔ اس ڈیٹا سیٹ می تھر یات ےس
ی
ن
ر
خودکیس یک رشح دستیاب ہوئ ےک باوجود ،انہوں
پہےل اور بعد می
ت ان کا استعمال نہی کیا۔  )2021( Sullinsن
ن
ت تمام دستیاب ڈیٹا
ے
ی
کا استعمال کرئ ہوئ اش ڈیٹا سیٹ کا تجزیہ کیا ،ن
یعب تھر یات ےس
پہےل اور بعد می ،نہ رصف تھرات ےک بعد۔ اس ن
ت پایا کہ زیادہ تر
ی
ر
خودکیس تھر یات ےس پہےل موجود تیھ ،بعد می نہی۔ حیت یک بات
ن
ر
ر
یہ ےہ کہ خودکیس کرئ واےل لوگ ان لوگوں ےک مقابےل می زیادہ کیت
ی
ر
رہ تھے ،اور
ےس کونسلنگ می جات تھے جو خودکیس نہی کر ے
کونسلنگ ن
ر
ت ان یک خودکیس کو کم کر دیا۔ چونکہ یہ مطالعہ قویم
سطح پر نمائندہ تھا ،اس لی عمویم طور پر درست طور پر بنایا جا
خودکیس یک رشح کم ی
ر
ہوت ےہ۔ ایل یج
سکتا ےہ ،کہ  SOCEsمی
ی
یت ےس شناخت شدہ لوگ جو تبدیل نہی ہوئ ہی (وہ ایل یج یت ےک
رہن ہی) 64, 65۔ اش ڈیٹا سیٹ ن
طور پر شناخت ی
کرئ ی
ت انکشاف
کیا کہ وہاں نہی تھے۔  LGBلوگوں ےک درمیان فرق جو  SOCEکا
کرئ ہی اور ان لوگوں ےک درمیان جنہوں ن
تجربہ ی
ت  SOCEکا تجربہ
ن
ی
ن
نہی کیا۔ نفسیات پریشات ،موجودہ ذہب صحت ،مادے کا
استعمال ،الکحل پر انحصار ،اور خود کو نقصان پہنچا ن
ت واےل
روئ66۔
ے
 .30میڈیا کو نقصان پہنچا ن
خییں ر
اکی مخالف کارکنوں ےک خفیہ
ت یک ی
ےس حاصل یک ی
67, 68, 69, 70
۔
جات ہی۔ تحقیقات
 .31متعصب صحافیوں کو خود رپورٹ کرنا ،جو دعووں یک تصدیق
یا متبادل اکاؤنٹس پیش ن
کرئ کو تیار نہی ہی ،ایک عام عمل ےہ،
ن
نتیچ می اس موضوع پر وسیع پیمات پر غلط معلومات
جس ےک ی
پھیلب ہی۔ ہم مبینہ عالج یک خرات یک تحقیقات یک حمایت کرئی
ی
ی
ے
ہی جہاں کم از کم پرائما ےک ساتھ کیس رپورٹ ہوئ ہوں۔ دفاع یک
حمایت ن
کرئ ےک ےلی چہرے ثبوت .ہم متعصب خود رپورٹنگ یک
ی
حمایت نہی کرئ ہی۔
 . 9یک طرف ےس 'تبادلوں یک تھر یات' می ٹارچر ےک دعوے غی مستند
کرئ ےک لی بنا ے
ہی اور مہذب کو خاموش ن
ت ے
گی ہی۔
 'CT' .32کو تشدد ےک طور پر پیش ن
کرئ کا الزام سیموئیل ے ن
برنی یک
ن
تعریف مداخلت ےک ذریعہ لگایا گیا تھا ،جےس نیشنل
بظاہر متضاد
ن
ے
سینی فار ن
لی ے ن
بیی رائٹس ( )NCLRت سپانرس کیا تھا ،جو کہ تھر یات
ن
پر پابندی یک مہم یک ابتدا اور اےس فروغ دین ےک لی جاری ےہ۔ یہ
 7120147می جنیوا می اقوام متحدہ یک  53ویں ے
کمیب اگینسٹ
نی یک گوایہ ن
ٹارچر سیشن می پیش کیا گیا تھا۔ بر ے ن
اپن مبینہ معالج
ےک ساتھ بدسلویک ن
کرئ واےل کا نام ن
لین می ناکام ریہ ،دیگر ترتیبات
می اس یک گوایہ یک تفصیالت ےس متصادم ےہ ،اور قابل فرانزک
تجزیہ ےک ذریےع اےس جھوٹا قرار دیا گیا ےہ۔ یہاں تک کہ بعد می اس
مسید کر دیا جو اس ن
ن
ت اس اکاؤنٹ یک تردید یک اور ی
ت رشوع می
72
بنایا تھا ۔
 .33اقوام متحدہ ےک آزاد ماہرین یک رپورٹی مستند نہی ہی۔ 2020
ن
صنف شناخت) ےک ماہر،
ےک آزاد ( SOGIجنیس واقفیت اور
ن
 Madrigal-Borlozن
انسات حقوق کونسل ( )HRCکو ایک
ت
ی
ن
مشاورت انتخاب
بی االقوایم فیڈریشن بر ےائ عالج اور
[]2022/03/09

 . 6سیاش خواہشات ان بچوں اور بالغوں ےک لی بہت نرصوری
ن
ن
دیب ہی جو ن
قربات ی
پریشات
اپب جنس ےک بارے می
عالج یک
ی
محسوس کرئ ہی۔
ی
طریق ےس 'جینڈر ڈسفوریا'
 . 26نابالغوں ےک لی ' 'CTپابندی مؤثر
ی
ن
واےل بچوں کو پیش کی جا ن
ت اور وصول کرئ ےس روک دے یک ،مثال
ن
ےک طور پر ،فن لینڈ یک حکومت ت تحقیق یک بنیاد پر ےط کیا ےہ،
ی
نفسیات حاالت کا عالج
' 'GDےک لی پہال عالج ہونا چاہن۔ اس می
نفسیات طور پر رشوع ہوئن
ی
شامل ہ جو نوعمروں کو ' 'GDن
یعب
ے
کا خطرہ بنا ی
سکی ہی۔
ی
حیاتیات جنس ےک ساتھ آرام دہ اور پرسکون ن
رہن می مدد
ان یک
ن
طب طور پر ان ےک جسم می مداخلت
کرئ ےک لی مداخلتی ،اور ی
51, 52, 53
سال یک عمر تک نہ پہنچ جائی۔
نہ کریں جب تک کہ وہ
اس ےک برعکس ،نام نہاد طب ی
اثبات نگہداشت ،جسم کو احساسات
ی
ن
ےک مطابق ن
صنف تصدیق ےک عالج ےک
بدلی یک کوشش ،بچوں می
ن
طویل ی
مدت اثرات پر چند مطالعات ےس ناکاق ثبوت ےہ۔ تاہم ،اس
ن
نقطہ نظر ےک نقصان دہ ضمب اثرات جیےس کہ بانجھ پن ،بانجھ
پن ،ہڈیوں یک کمیت اور آواز کو اجاگر ن
کرئ ےک لی بہت سارے ثبوت
موجود ہی۔
تبدیلیاں ،وغیہ 55۔
' . 7کنورژن تھر یات' پر پابندیاں غی محفوظ ہی جبکہ صدےم اور
ہم جنس پرکشش مقامات اور 'جنیس ڈسفوریا' ےک درمیان ممکنہ
کارگر روابط کا جائزہ نہی لیا گیا ےہ۔
ی
نفسیات ایسوش ایشن یک اے یت اے ہینڈ بک آف
 . 27امریگ
ی
ے
سائیکالوج اس بات کو قبول کرت ےہ کہ تحقیق
ی
سیکسولب اینڈ
اس بات یک نشاندیہ ی
کرت ےہ کہ صدےم ےک ہم جنس رشاکت داروں
ےک ساتھ ن
ہوئ ےک ممکنہ کارگر روابط ہی56, 57۔ ن
بی االقوایم تحقیق
نفسیات حاالت (نفسیاتی
ی
ےس پتہ چلتا ےہ کہ
ر
خودکیس ،اور خود کو نقصان
عوارض ،نیورو ڈیولپمنٹل معذوریاں،
پہنچا ن
ن
58
صنف عدم مطابقت  5یا
ت واال رویہ) بیھ نوعمروں یک
59
ی
نوعمر 'جنیس ڈسفوریا' (' )' GDےس ممکنہ کارگر روابط رکھن ہی۔
کرئ ےک لی ن
اس حقیقت ےک باوجود کہ اس وقت وضاحت ن
ناکاق
تحقیق موجود ےہ۔ کیس بیھ ناپسندیدہ  SSBیا ' 'GDیک وجوہات،
ے
مستند اداروں ن
ت غی ذمہ داری ےک ساتھ ' 'CTپابندیوں کو آگ بڑھایا
ے
ی
رہ ہی کہ ممکنہ طور پر ٹروما لنکس
ےہ۔ وہ یہ جانی ہوئ بیھ کر ے
ن
ن
ن
موجود ہی لیکن اس بات کا تعی کرئ ےک لی رصوری تحقیق کی
بغی کہ  SSBاور ' 'GDیک تشکیل می صدمہ کیا کردار ادا کرتا ےہ
ن
اس لی ن
ہوئ والوں یک مناسب دیکھ
اپن  SSBیا ' 'GDےس پریشان
ے
بھال کیےس یک جات۔
 . 8تبدییل یک اجازت ن
دین واےل عالج درحقیقت 'نقصان' کا سبب
ی
ر
نہی ی
بنن اور نہ یہ خودکیس می اضافہ کرئ یں۔
ن
ہم مرتبہ نظرثات شدہ تحقیق ےک مطابق۔
 . 28میڈیا رپورٹس ےک برعکس ،ےنب ہم مرتبہ یک نظر ن
ثات شدہ تحقیق
ےس پتا چال ہ کہ تبدییل یک اجازت ن
ر
خودکیس یا
دین وایل تھر یات
ے
خودکیس کو کم ی
نقصان دہ روئ می اضافہ نہی ی
ر
کرت نظر
کرت اور
ے
آت ہ ،بعض صورتوں می ڈر ے
ی
امات طور پر ،یہاں تک کہ ان لوگوں
ے
ےک لی جو  LGBےس شناخت شدہ ی
رہن ہی ،جو تبدییل کا تجربہ نہی
کرئ۔ انہوں ن
ی
ت 60, 61تھر یات ےک ذریےع امید ظاہر یک۔
 . 29حالیہ تحقیق ےس پتا چال ےہ کہ "بلند نقصان یک وجہ ےس SOCE
[جنیس رجحان می تبدییل یک کوششوں] کو محدود ن
کرئ یا اس پر
پابندی لگا ن
ت ےک خدشات یت بنیاد ہی"62۔  LGB 1,518کا قویم
ن
سطح پر نمائندہ مطالعہ نصف صدی ےک دوران تی گروہوں می
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’پرہی‘ اور ’عفت‘ جییس اصطالحات کو واضح ن
ن
کرئ یک نرصورت
ےہ۔
 .39رصف پادری ےک حقوق پر توجہ مرکوز کرنا نہ کہ چرچ ےس باہر
ےک لوگوں ےک حقوق پر ،ان لوگوں ےک لی مدد یک کیم کا باعث نبن گا
ے
عیسات عقیدہ نہی ر ی
مذہب طور پر ،پیشہ ورانہ مدد جو
کھن۔
جو
ی
ن
سائنیس طور پر مطلع ےہ ،بب نوع انسان کو عام وج کا حصہ
سمجھا جا سکتا ہ۔ ہم 'تبدییل' کو بت بنا ن
ت ےک خطرے کو تسلیم
ے
ی
کرئ ہی یا واضح تبدییل ےس کم کیس ن
چی پر ارصار کرنا ایمان یک کیم
یک عالمت ےہ۔ یت ایمان اور دیگر عقیدے واےل عالیم نظریات ےس
تعلق ر ن
کھن واےل بہت ےس لوگ  LGBTےک پرکشش مقامات ،طرز عمل
ے
ی
چاہن ہی۔ عیسات آزادیوں کا تحفظ ان
اور شناخت کو چھوڑنا
ے
چاہن جو چرچ ےس باہر
لوگوں ےک حقوق یک قیمت پر نہی ہونا
ے
رسات ےک خواہاں ہی۔ جب کہ اس طرح ےک
پیشہ ورانہ مدد تک
معالچ یک مدد ایک مومن ےک لی نہ تو نرصوری ےہ اور نہ یہ
عالج
ی
روحات ی
ن
ن
ی
تندرسب می
ترق اور
کاق ےہ ،اس طرح یک مدد ان لوگوں یک
سکب ہ جو ایمان ر ی
معاون ہو ی
کھن ہی۔ پیشہ ورانہ تھر یات ،اور اش
ے
مذہب آزادی ،ہر مسیخ ےک لی مسیخ
لی پیشہ ورانہ تھر یات می
ی
عقائد کا حصہ نہی ہو ی
سکب ،لیکن یہ کچھ لوگوں ےک لی ےہ۔ اگر
چھی یل جا ے
ن
ت تو پھر کون ش آزادی
مذہب آزادی
کچھ لوگوں یک
ی
ے ی
ن
ت یک؟  IFTCCےک بارے می معلومات۔
چھی یل جا
ے
رجسیڈ ادارہ ہ اور ایک ن
بی االقوایم
 IFTCC .40برطانیہ می ایک
ے
برادری یک خدمت کرتا ےہ جو ہمارے مشن ،قدر یک حمایت کرتا ےہ
بیان ،پریکٹس ےک رہنما خطوط اور تبادلوں ےک عالج اور عالج ےک
بی االقوایم اعالمیہ پیشہ ورانہ ی
انتخاب ےس متعلق یہ ن
ترق.
 IFTCC .41کیس بیھ پیشہ ور ،عام شخص ،یا تنظیم ےک لی ایک
متبادل ایسوش ایشن پوائنٹ پیش ن
کرئ یک کوشش کرے گا ،جو
ے
ریگولییی اداروں ےک ذریےع یت دخل کیا گیا ےہ ،یا جس ےک عمل می
ی
غی مصدقہ ،نظریات دباؤ یک وجہ ےس رکاوٹ یا نامنظور کیا گیا ےہ،
جس یک ہماری بہت ش حکومتوں ن
ت اجازت دی ےہ یا اےس فروغ
ے
دیا ہ۔ جنسیت یک سیاست ےس ے
آت ایف ت ش ش جییس ہم خیال
ے
ن
ہوئ ےک خواہشمند پیشہ ور افراد می ایےس
تنظیموں می شامل
معالج شامل ی
ہوئ ہی جو کالئنٹس ،ان ےک خاندانوں اور ان ےک ساتھ
کام ن
کرئ یک مثبت خواہش ر ی
کھن ہی۔اس دستاویز می نمایاں کردہ
ن
کمیونٹی۔
مسائل ےس متاثرہ
ی
 .42ہم پریکٹس گائیڈ ن ن
اخالق فریم ورک کو بیھ تیار کرنا
الئی اور
ی
جاری رکھی ےک۔
ن
پریکٹیشی ےک کام یک نشاندیہ کرتا ےہ جو ہمارے ساتھ
کیس بیھ
ر
ن
ی
وابستہ ہونا چاہتا ےہ۔ ہم نفرت انگی ،زبردسب ،یا شمناک سلوک
یک حمایت نہی ی
کرئ ہی ،اور ہم والدین ،پادریوں ،گرجا گھروں ،اور
ی
ن
معالجی ےک لی تعلیم اور تربیت یک حمایت کرئ ہی۔ کیس
پیشہ ور
ن
ے
کمیونب می اس طرح یک تعلیم اور تربیت کو پورا کرئ ےک لی
بیھ
ہمارے لی آزادی اظہار اور سائنیس تحقیقات کا تحفظ نرصوری
ے
کرئ یک کوشش ی
بھالت ن
ے
ہوئ ،ہم ان افراد
کرئ
ےہ۔ سب ےک ساتھ
ی
ےک ساتھ ی
ن
احیام ،ہم آہنگ اور وقار ےک رویوں کو فروغ دین ےک لی
ن
پرعزم ہی ،جن یک شناخت ق الحال یا پہےل  LGBTےک طور پر یک ے
گب
ہ ،وہ لوگ جو غی ہم جنس پرست ےک طور پر شناخت ی
کرئ ہی
ے
جو  LGBTےک طور پر شناخت نہی ی
کرئ ہی  -پوشیدہ ،باہر،
شا دی ے
مذمت ،ن
گب یا دوشی صورت می  -اور ان ےک خاندان اور
ن
کمیونٹی۔
ی
ن
ی
سیکھن
تربیب نصاب تیار کرنا جاری رکھی ےک جو
 .43ہم ایک
والوں کو تحقیق اور سائنیس ڈیٹا ےک بارے می معلومات فراہم کرتا
ہ جو تبدییل یک اجازت ن
دین واےل عالج یک حمایت کرتا ےہ۔
ے
ی
ن
مشاورت انتخاب
بی االقوایم فیڈریشن بر ےائ عالج اور
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مخالف تبدییل یک اجازت ن
دین وایل تھی یات رپورٹ پیش یک جس کا نام
ن
ےہ" ،نام نہاد 'تبادلوں ےک عالج' ےک مشق؛ جنیس رجحان اور صنف
شناخت یک بنیاد پر تشدد اور امتیازی سلوک ےک خالف تحفظ پر
ی
آزاد ماہر یک رپورٹ"۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ ےک موقف یک نمائندیک
کرت۔ اقوام متحدہ ےک  192رکن ممالک ہی اور انہوں ن
نہی ی
ت
مجموغ طور پر اس یک رپورٹ کو پالییس ےک طور پر قبول یا قبول
نہی کیا ےہ۔ (مثال ےک طور پر2016 ،OIC ،؛  ).OIC773, 74پھر بیھ
تشدد ےک متاثرین ےک لی ن
بی االقوایم بحایل کونسل ( ،)IRCTجس
ےک وہ سیکرٹری ن
جیل تھے۔
جون  2019تک 2020 ،می ایک بیان شائع کیا" ،یہ ٹارچر نہی
ن
تھی یات ےہ :تبادلوں ےک عالج کا ایک عالیم جائزہ:
پریکٹرس،
ے
پرپیی ےییز ،اور ریاستوں کا کردار"75۔ سیکشن  62می ،رپورٹ می
ن
ن
ٰ
انسداد تشدد مشییی ت یہ
دعوی کیا گیا ےہ کہ "اقوام متحدہ یک
ِ
ن
انسات یا ذلت ن
آمی
نتیجہ اخذ کیا ےہ کہ وہ تشدد ،ظالمانہ ،غی
سلوک ےک ی
میادف ہو ی
سکی ہی"۔ تاہم ،ہم اقوام متحدہ ےک پابند
ن
ی
جانی جس می جنیس
ہوئ واےل کیس معاہدے ےک بارے می نہی
رجحان یا ن
صنف شناخت ےک حواےل ےس عالج کا بیھ ذکر ہو۔
 . 34تشدد ےک دعووں ےک باوجود ،ایےس ے
ی
عدالب کیس نہی ہی
کوت
ت ناپسندیدہ  SSAےس خطاب کرئی
جہاں الئسنس یافتہ پیشہ ور ن
ے
76
ہوئ تشدد یا بدسلویک کا سلوک کیا ہو۔  Rosik7تحقیق ،قانون
ی
سازی اور عدالب بحث ےک انعقاد ےک لی سفارشات یک وضاحت کرتا
ےہ ،جن کا آج تک عالج پر پابندی ےک بارے می بحث می اطالق
نہی کیا گیا ےہ۔
 . 35الئسنس یافتہ پیشہ ورانہ کام ےس تھر یات یک پابندیوں اور تشدد
ن
جوڑئ کا مقصد اس بات کو ن
یقیب بنانا ےہ کہ اییس پابندیوں کا
کو
کیس بیھ حال می مقابلہ نہی کیا جا سکتا۔ ہم مبینہ بدسلویک یک
دین والوں ےس مطالبہ ی
اطالع ن
کرئ ہی کہ وہ تشدد ےس منسلک ثبوت
یک بنیاد کا مضبوط تجزیہ فراہم کریں جس کا وہ حوالہ ی
دین ہی۔
معالچ ،تعریف ےک لحاظ ےس ،کالئنٹ پر ن
مبب ،غی
 . 36درست عالج
ی
منحرف اور ثبوت پر ن
مبب ہی۔ بدسلویک ےک دعوؤں کو نارمل ےک
ی
طور پر غلط بیان ن
بدنیب پر ن
ی
نظریات طور پر
مبب اور
کرئ ےک لی یہ
محرک ےہ۔ تشدد ےک معیاری دعوے بغی کیس دلیل ےک ہی۔ یہ
ہوت بدنایم ےک طور پر کام ی
جذبات طور پر بھری ے
ی
کرئ ہی،
آسان اور
ی
ممکنہ طور پر آزادیوں کو خطرے می ڈالی ہی۔
 . 10چرچ ےک رہنما غی محفوظ 'تبادلوں یک تھرات' کو قبول ی
کرئ
ی
ے
ہوئ پ ادری اور پیشہ ورانہ ےک ممکنہ طور پر تکمییل کرداروں کو
ی
ن
ن
بدنام کرئ اور کمزور کرئ پر پابندی لگات ہی۔
کمیونٹی کو متنبہ ی
ن
 . 37ہم ن
کرئ ہی جنہوں
مذہب
اپن ممالک می
ی
ن
ت عالج ےک انتخاب پر پابندی یک تجویز اور ان کو نافذ کیا اور
ی
ن
سفارت اقدامات یا مراعات کو منسلک کیا ،والدین یک اپن بچوں کو
ان ےک عقیدے ےک مطابق اقدار ےک مطابق پرورش ن
کرئ یک آزادی کو
کم ن
کرئ کا نتیجہ ہو سکتا ےہ۔ یہ ہو گا بتدری ج عوایم جگہوں پر
ن
ے
ن
سچات پر عمل کرئ اور اےس فروغ دین ےک لی مذہب یک آزادی کو
ن
کم کرئ ےک لی استعمال کیا جاتا ےہ۔ یہ جنیس الئسنس یک حوصلہ
افز ےات ن
کرئ واےل ایک سیکولر انسانیت پسند حکم کو بحال کرے گا،
ن
ن
جس پر قدیم لوگوں ت صنف حدود ےک پار عمل کیا تھا اور جےس
مذہب فریم ورک کو بعض
"عقل پسندی" کہا جاتا ےہ۔ اس ےنی
ی
نن
ہیومیم" بیھ کہا جاتا ےہ۔
اوقات "پینسیشوئل
عیسات صحیفوں یک تصدیق ی
ے
کرئ ہی جو آزمائشوں اور
 . 38ہم
ی
اعمال ےک درمیان فرق کرئ ہی۔ مسیخ برادری ےک لی ’برہمیت‘،

5

ی
 . 44ہم ن
اخالق معیارات اور ایسوش
اپب پریکٹس ےک رہنما خطوط،
ن
ایشن ےک معیار کو عوایم اور پیشہ ورانہ جانچ ےک لی کھال بنات یک
ی
کوشش کریں ےک۔
 . 45اس ےک عالوہ ،ہم متعلقہ ،درست تحقیق کا پلیٹ فارم جاری
ی
ی
طریق
رکھی ےک ،خاص طور پر جس کو نظر انداز کیا گیا ےہ ،غلط
ےس پیش کیا گیا ےہ یا اےس ناپسند کیا گیا ےہ۔ ہم اس تحقیق کو اجاگر
ی
کریں ےک جو غلط ےہ ،سائنیس جانچ ےک تحت ،جیےس کہ نقصان یک
ر
داستان اور خودکیس یک غلط تصدیق کرنا ،جہاں غلط استعمال
شدہ ڈیٹا ےک دوبارہ تجزیہ ن
ت نتائج کو چیلنج کیا ےہ77, 78۔
حوالہ جات یک فہرست
نوٹ 'op cit' :ےس مراد وہ حوالہ جات ہی جو پہےل مکمل اقتباسات
ےک طور پر فراہم کی ے
گی تھے۔ ' 'Ibidےس مراد وہ اقتباسات ہی جن
ً
کا حوالہ دیا جا رہا ےہ اس ےس فورا پہےل۔
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حوالہ جات یک فہرست
' ےس مراد وہ حوالہ جات ہی جو پہےل مکمل اقتباسات ےک طور پر فراہم کی ےop cit' :نوٹ
' ےس مراد وہ اقتباسات ہی جن کا حوالہ دیا جا رہا ےہ اسIbid' گی تھے۔
ً
ےس فورا پہےل۔
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